REF. ALI31784

1 400 000 € Hus/Villa - Till salu

Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum med 256m² terrass till salu i Finestrat, Costa
Blanca
Spanien » Costa Blanca » Finestrat / Sierra Cortina » 03509
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Planlösning

Totalyta

Terrass

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 965 208 331

altea@lucasfox.es

lucasfox.se

Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Spanien
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ÖVERBLICK

Fantastisk nybyggd lyxvilla med 4 sovrum med fantastisk
havsutsikt, garage och en avkopplande privat pool i den
mest prestigefyllda delen av Sierra Cortina, Finestrat.
Denna magnifika fristående villa ligger i Sierra Cortina Resort, Finestrat, bara 8
minuter från Benidorm och 50 km från Alicantes internationella flygplats via
motorvägen AP-7. Komplexet, som ligger mellan havet och bergen, erbjuder ett brett
utbud av tjänster såsom gym, restauranger, kaféer och en golfbana.
Det finns separat gång- och fordonstillgång till fastigheten med en ramp ner till
källaren, där vi hittar ett installationsrum, parkering för 2 fordon, ett badrum,
grovkök, ett sovrum.
Från gångentrén, som ligger på gatuplan, når vi en asfalterad och väl upplyst yta cirka
10 meter från huvuddörren. Runt huset kan vi njuta av spektakulära grönområden,
noggrant utformade för att skapa en varm och lugn miljö för att få ut det mesta av
det utmärkta klimatet. Stora terrasser är en förlängning av det inre utrymmet och det
finns också en avkopplande privat pool.
Väl inne hittar vi en hall med trappa till första våningen till vänster, medan det på
höger sida finns en gästtoalett. Efter detta finns ett spektakulärt rum uppdelat i 3
områden: ett stort modernt kök, matsal med dubbelt tak och vardagsrum. Hela
utrymmet badar i det naturliga ljuset från dess sydostvända glasfasad, som erbjuder
möjligheten att njuta av magnifika solnedgångar, såväl som privilegierad utsikt över
Medelhavet. Allt skyddat av en spektakulär täckt terrass.
Den första våningen har en utsiktspunkt över det dubbelhöjda området i matsalen på
första våningen och dess tvåglasfönster, som ger ljus och exklusiv utsikt över
Benidorms bukt. På denna första våning finns 3 rymliga sovrum med tillhörande
omklädningsrum och egna badrum. Alla har direkt tillgång till en stor terrass som
löper längs husets framsida.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 965 208 331

altea@lucasfox.es

lucasfox.se

Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Spanien

lucasfox.se/go/ali31784
Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Högt i tak, Utrustat kök, Nybyggd,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats,
Dubbla fönster, Domotiskt system
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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